
Bratislava - Budúci týždeň sa 
rozbieha druhé kolo ústnych 
maturít a vysokoškoláci sú vo ví-
re štátnic. Vedomosti sú síce to 
najdôležitejšie, ale ak polovicu 
z nich pre trému zabudnete, bu-
dú vám na nič. Tréner a mentor 
Andy Winson, ktorý sa venuje 
osobnostnému rozvoju, poradí, 
ako vystupovať na verejnosti, 
zbaviť sa trémy a strachu. Jeho 
rady oceníte aj vtedy, ak si hľa-
dáte prácu a chcete zapôsobiť 
na pracovnom pohovore.

Čo by mal študent urobiť 
pred skúškou?

- Prvou základnou vecou 
je zahriatie motora. Každý 
profesionálny herec či spe-
vák sa pred tým, ako ide 
na pódium, musí rozcvičiť. 
Treba sa zahriať, dať hore 
bradu, nesedieť niekde so 
zvesenými ramenami a hla-
vou. Študent by mal mať 
uvoľnené pľúca, vypnu-
tý hrudník. Dôležité je te-
da zmeniť svoju fyziológiu 
a tým aj svoj stav.

Prečo je dôležité stáť?
- Ide vyslovene o psycho-

logickú pomôcku. Keď stojí-
te, máte určitým spôsobom 
nadvládu nad priestorom 
a nad tými, čo sedia. 

Nie vždy je to však mož-
né.

- Je to relatívne. Keď som 
prišiel na obhajobu diplo-
movky a k štátniciam, všet-
ci sedeli a ja som sa spýtal: 
„Môžem, prosím vás, stáť?“ 
Opýtali sa ma prečo. Pove-
dal som im: „Ak by som si 
mohol vybrať, radšej by som 
stál.“ Keďže mi to dovolili, 
mal som akúsi podvedomú 
nadvládu nad miestnosťou, 
kde sa skúšalo. Podľa vý-
skumov, keď človek stojí, 
do organizmu sa začínajú 
uvoľňovať hormóny šťastia 
a väčšieho pokoja, nie keď 
sedí a má zvesené ramená.

Ako by sa mal študent ďa-
lej pripraviť?

- Študent by sa mal ďalej 
rozrozprávať. Zvyčajne má 
pri skúške sucho v hrdle, je 
nervózny a len pregĺga vo 
svojich myšlienkach, že čo 
keď... Mal by práve možno 
vyjsť von, rozprávať sa, hoci 
aj sám so sebou. Môže si dať 
jazykolamy. Jeho pozornosť 
sa uberie úplne iným sme-
rom a zároveň si tým zahre-
je hlasivky.

Aká je druhá základná 
vec?

- Kladenie si správnych 
otázok a takzvaný vnútor-
ný rozhovor, teda to, ako sa 
rozprávam so sebou. Ak si 
študent bude hovoriť, čo ak 
si vytiahnem zlú otázku, čo 
ak to nezvládnem, čo keď 

si na niečo nespomeniem 
a podobne. Ak jeho pozor-
nosť ide v smere negatív-
nych myšlienok a upriamu-
je sa na negatívny výsledok, 
študent si veru veľmi nepo-
môže.

Ako by mal zmeniť tieto 
negatívne myšlienky?

- Mal by sa pýtať: Aké 
úžasné to bude, keď to 
zvládnem? Ako sa chcem 
cítiť, keď budem pred nimi 
stáť a rozprávať? Chcem sa 
predsa cítiť skvele, uvoľne-
ne. Pozor, treba sa vyhnúť 
formulácii typu: nechcem 
sa báť. Musí sa zamerať 
na ideálny stav, čo si želá, 
ako má skúška prebiehať 
a tiež na ideálny výsledok. 

Dá sa zbaviť strachu?
- Stačí si položiť nasledu-

júci otázku. Platí to pre všet-
kých ľudí, ktorí majú strach 
z vystupovania na verejnos-
ti. Je to práca s metaforou 
alebo s príbehom. Ľudí sa 
pýtam: Čo pre vás zname-
ná rozprávanie pred ľuďmi? 
Mnoho ľudí mi odpovie, že 
rozprávanie na verejnosti je 
pre nich stres, trauma alebo 
niečo ako škrtenie. A to prá-
ve treba zmeniť. Poviem im, 
nech si predstavia niečo, čo 
majú radi. A potom, aby si 
povedali: Rozprávanie pred 

ľuďmi je pre mňa ako číta-
nie krásnej knihy alebo ly-
žovanie a podobne. Je to 
rýchla technika. Obľúbené 
aktivity predstavujú relax, 
pohodu. A potom to môžu 
zameniť na: Rozprávanie 
pred ľuďmi je pre mňa relax.

Funguje to?
- Možno v prvej fáze to 

človeku nejde na jazyk, ale 
keď to zopakuje veľakrát, 
začne tomu pomaly veriť 
a čo je hlavné, začne sa me-
niť jeho stav. To je práve to, 
čo potrebujeme ovplyvniť. 
Ide o akúsi prešmyčku v hla-
ve, keď zmeníme negatívne 
pocity na pozitívne.

Aké tempo reči, intenzitu 
hlasu by mal rozprávajúci 
zvoliť, aby zapôsobil?

- Ak človek nemá zvlád-
nutého seba, akákoľvek 
rýchlosť či intenzita hlasu 
nepomôže. Zabudne na to 
a nebude to používať. V pr-
vom rade si musí byť istý 
sám sebou. Až vtedy bude 
schopný uvažovať už aj nad 
tým, ako vystupovať.

Je teda dôležitá aj forma?
- Samozrejme, že áno. To, 

ako rozprávame, zanechá-
va na ľudí dojem. Závisieť 
to však bude od situácie. 
Od študenta sa pri maturite 
alebo štátniciach vyžaduje 
najmä obsah. Inak sa zase 
budeme prezentovať, keď sa 
budeme uchádzať o zamest-
nanie. Som zástancom toho, 
aby bol človek sám sebou, 
na nič sa nehral. Ľudia to 
prekuknú a vidia to na ňom.
Čo teda pomôže 

na skúške?
- Určite to, že žiak pôsobí 

sebaisto. Budí dojem, že to-
mu rozumie. A aj keď neho-
vorí nič podstatné, ale tým, 
že to hovorí rázne, napríklad 
ako pán Mečiar v danom ča-
se, tak hovorí múdro. Ďalej 
treba striedať tempo reči, 
udržiava sa tým  pozornosť 
poslucháčov. To sú možno 
finty, ako zapôsobiť na ko-
misiu pre študenta, ktorý to-
ho veľa nevie. Najlepšie je 

však, ak má dostatok vedo-
mostí a hovorí k veci.
Čo by ste poradili študen-

tom, ktorí nevedia nič?
- Dobrý tip je používať 

príklady zo života. Môže 
skúsiť napríklad: Táto téma 
sa mi spája s týmto príbe-
hom, pripomína mi to jednu 
udalosť, situáciu a podobne. 
Ak poviete atraktívny príťaž-
livý príbeh, tak väčšina po-
slucháčov vám na to skočí. 
Samozrejme, komisia vám 
môže povedať, aby ste sa 
vrátili k otázke. Tam už po-
môžu len vedomosti.

Ako by mal človek vystu-
povať na pracovnom poho-
vore?

- Záleží od toho, na akú 
pozíciu sa hlási. Je iné, či 
chcete byť kontrolórom, 
alebo sa uchádzate o miesto 
v kreatívnom tíme. Vtedy by 
som prišiel napríklad v žl-
tých ponožkách a ružovom 
saku. Ide o kontext, od toho 
sa odvíja aj príprava. 

Dá sa na pohovor vopred 
pripraviť?

- Áno, je to absolútne dô-
ležité. Mal by si naštudo-
vať informácie o danej fir-
me a o danom mieste. Robil 
som stovky pohovorov a sta-
lo sa mi, že ľudia nevedeli 
o firme vôbec nič, prišli ne-
vhodne oblečení a podobne. 
Tréma neprekáža. Mnohí PR 
manažéri si dokonca cenia, 
keď je človek autentický 
a nehrá sa na nejakého gero-
ja. Pred pohovorom si treba 
tiež odpovedať na otázku, 
čím viem byť pre danú fir-
mu prínosom. Musím sa ve-
dieť predať. Ideálne by bolo 
ponúknuť riešenie nejakého 
problému alebo spôsob, ako 
zdvihnúť zisky. 
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Oprava maturity 
v septembri

BRATISLAVA

Ak sa žiakovi nepo-
darí splniť všetky 

podmienky pre úspeš-
né vykonanie matu-
ritnej skúšky, opraviť 
si ju môže v náhrad-
nom septembrovom 
termíne.

Ak študent neuro-
bí maturitu z jedné-
ho či viac predmetov, 
do 30. júna musí požia-
dať o opravnú skúšku. 
Opravný termín môže 
vykonať v čase od 5. 
do 8. septembra nasle-
dujúceho školského ro-
ku, prípadne v riadnom 
termíne maturít v roku 
2018.
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Dohodnite si 
vyšší plat

BRATISLAVA

V súčasnosti pod-
mienky na trhu 

práce nikdy nebo-
li viac naklonené za-
mestnancom. Pre 
vás je to správny čas 
na dohodnutie si vyš-
šieho platu.

Pracovnej sily je 
na Slovensku nedosta-
tok a uvedomujú si to 
aj firmy, ktoré sa sna-
žia držať si šikovných 
zamestnancov rôznymi 
výhodami. Využite to 
a pýtajte si vyšší plat. 
Rokujte pritom profesi-
onálne a emócie držte 
na uzde. Majte reálne 
predstavy. Ročné zvýše-
nie platu je podľa por-
tálu platy.sk na úrovni 
okolo 4 až 6 percent, 
pri zmene miery zod-
povednosti od 15 do 20 
percent.
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Kyslíkom 
na lepší výkon

BRATISLAVA

Vedci z Harvardovej 
univerzity sa roz-

hodli otestovať, ako 
náš výkon a produkti-
vitu v práci ovplyvňuje 
taká jednoduchá vec, 
akou je vetranie.

Výskum  prebie-
hal na kontrolovanom 
pracovisku, kde vedci 
bez vedomia účastní-
kov menili podmien-
ky ovzdušia od tých 
najhorších po najlep-
šie. Ako uvádza portál 
karierainfo.sk, prísun 
čerstvého vzduchu vie-
dol jednoznačne k lep-
šiemu výkonu v oblasti 
rozhodovania, aj v lep-
šej schopnosti plánovať 
a byť pripravený.
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Buďte sami
sebou

  ● Andy (40) pochádza z Novej 
Dubnice, študoval telovýchovu 
na FTVŠ v Bratislave. Pomáha 
ľuďom dosahovať ich životné 
ciele. Viac ako 20 rokov sa ve-
nuje osobnostnému rozvoju. Je 
trénerom a mentorom v oblas-
ti ľudského potenciálu a pro-
sperity. Vytvoril transformačné 
tréningy, vďaka ktorým ľudia 

menia svoje životy a žijú život, 
po akom túžia.  Založil Akadé-
miu osobnostného rozvoja An-
dyho Winsona na Slovensku. Je 
autorom knižného bestselleru 
Mysli, konaj, zbohatni a úspeš-
ného československého online 
programu Makač vs Boháč, za-
meraného na efektívne nará-
banie s peniazmi.

Tréner a mentor Andy Winson

Návod nielen pre všetkých maturantov: Ako zapôsobiť na pracovnom pohovore či pred komisiou?

Niektorí sú nervózni 
len na  začiatku a potom 
to z nich opadne. Prečo je 
to tak?

- Lebo si nezahriali motor. 
Človek príde pred ľudí alebo 
na pódium a až tam začína 
rozprávať. Je to prvých päť 
mŕtvych minút, keď je člo-
vek v  strese. Zahrievať sa 
začne až vtedy, keď už má 
byť v maximálnom výkone.

Človek musí najprv získať 
kontrolu nad sebou, potom 
môže vystupovať sebaisto.


